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E-NEWSLETTER #2

MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE: AJUDE-NOS A ORGANIZAR A SEMANA
EUROPEIA DA PREVENÇÃO DE RESÍDUOS DE 20 – 28 DE NOVEMBRO DE
2010

No seguimento do
sucesso da primeira
edição, a Semana
Europeia da
Prevenção de
Resíduos 2010
(EWWR) terá lugar
entre 20 – 28 de
Novembro de 2010.
Tal como foi referido
pelos organizadores
durante a cerimónia
de atribuição dos
Troféus da edição de
2009, a EWWR é uma
excelente ocasião
para dar a conhecer
as iniciativas
dinamizadas por toda
a Europa.
A manifestação de
interesse já foi
lançada! E você
também pode
participar como
Proponente de
Projecto ou
Organizador!
Como participar

Tal como em 2009, uma manifestação de
interesse foi lançada para entidades públicas
Europeias competentes no campo da Prevenção de Resíduos para que se tornem
organizadores oficiais da EWWR no seu território. Prevenir a quantidade de resíduos nos
nossos contentores do lixo não é uma missão impossível mas necessitamos de parceiros
nacionais, regionais e locais que encorajem as iniciativas de prevenção de resíduos na
Europa.
Os Organizadores da Semana serão destacados pelo seu papel de promotores do
evento, assim como de coordenação do registo e validação das acções dos
diferentes parceiros (autoridades locais, associações, escolas, empresas, etc.).
Como organizadores oficiais, as autoridades participantes beneficiarão de visibilidade por
estarem envolvidas num projecto Europeu, notavelmente através do site oficial da
EWWR e da Cerimónia Anual de Atribuição de Troféus.
Elas serão capazes de recorrer à experiência dos organizadores que já tenham
participado na edição de 2009 com ideias para actividades e guias de boas práticas. Elas
também terão a oportunidade de participar num Seminário de Formação que ajudará na
organização da Semana (veja o artigo abaixo) e na utilização do Kit de Ferramentas de
Comunicação como suporte à EWWR.
Os Organizadores deverão assinar a Carta de Participação que cobrirá,
nomeadamente, o uso do Manual Gráfico oficial, bem como o registo e validação das
iniciativas colocadas em prática durante a Semana.
Não poderia ser mais simples participar! Tudo o que necessita fazer é preencher e
enviar o formulário de manifestação de interesse, cujo download poderá ser feito na
secção do website da EWWR: “Como participar”, ou simplesmente enviando um e-mail a
solicitar o formulário para: contact@ewwr.eu

TROFÉUS DA SEMANA EUROPEIA DA PREVENÇÃO DE RESÍDUOS – SEIS
VENCEDORES RECONHECIDOS A 15 DE MARÇO DE 2010
A Cerimónia teve lugar no dia 15 de Março de 2010
e destinou-se a premiar 6 acções seleccionadas
de entre as 2.672 acções da EWWR que foram
desenvolvidas durante a Semana Europeia da
Prevenção de Resíduos 2009. A cerimónia de
entrega dos Troféus teve lugar perante várias
personalidades, nomeadamente Mme. Evelyne
Huytebroeck, Ministra do Ambiente de Bruxelas,
bem como de representantes da Comissão Europeia
e parceiros da EWWR.
As acções premiadas foram:
- Categoria “Administração/ Autoridade Pública”: “Vamos faze-lo com Freda”
(Estónia), uma acção de sensibilização para a prevenção de resíduos dirigida a jovens
dos 5 aos 15 anos.
- Categoria “Associações/ONG”: “Enrenou de Roba” (Espanha), uma maratona de
10 horas destinada a desenhar e criar novas peças a partir de uma pilha de 4 toneladas
de roupa em 2.ª mão.
- Categoria “Empresas/Industrias”: “Eurest Reduz Resíduos” (Suécia), uma acção
destinada a medir a quantidade de desperdício alimentar na cadeia de cantinas da Eurest
(cozinha e clientes), bem como informar relativamente à prevenção de resíduos
alimentares.

- Categoria “Estabelecimento de Ensino”: “Tu fazes a diferença” (Itália),
envolvimento de crianças que foram os embaixadores da prevenção dos resíduos junto
dos seus concidadãos.
- Categoria “Outros”: “Paróquia de Águas Santas na Prevenção” (Portugal), reuniu
cerca de 310 participantes sob o tema da prevenção de resíduos durante a homilia e a
catequese.
- Troféu Especial: “Bem-Vindo à Poubellec’h” (França), caça ao tesouro que
permitiu aos habitantes da cidade de Crozon descobrir os diferentes tipos de
comportamento que levam à prevenção de resíduos.
As restantes acções colocadas em prática durante a edição de 2009 não foram menos
importantes e originais. A lista completa de acções, bem como os detalhes das acções
que receberam os troféus durante a cerimónia, poderão ser consultados no site da
Semana Europeia da Prevenção de Resíduos.

SESSÃO DE FORMAÇÃO PARA ORGANIZADORES EM JUNHO DE 2010 NO
PORTO
Nos próximos dias 17 – 18 de Junho, terá lugar
uma Sessão de Formação para Organizadores e
Proponentes de Projecto no Porto, promovida pela
LIPOR – Serviço Intermunicipalizado de Gestão de
Resíduos do Grande Porto (Portugal), parceiro da
“Semana Europeia da Prevenção de Resíduos” do
Projecto LIFE+.
Este Seminário, de acesso gratuito, permitirá aos
Organizadores prepararem-se melhor para a
Semana Europeia da Prevenção de Resíduos na
sua região.
Não hesite em registar-se e beneficiar deste seminário!
Mais informações:
• LIPOR website Contacto : info@lipor.pt
• EWWR website : www.ewwr.eu/

ENCONTRO DO COMITÉ TÉCNICO E CIENTIFICO EM MARÇO DE 2010
O Comité Técnico e Cientifico (COSTEC) para a
Semana Europeia da Prevenção de Resíduos
reuniu-se no passado dia 16 de Março em Bruxelas.
Os participantes, que representaram os parceiros e
organizadores da EWWR 2009 de Andorra,
Bruxelas (Capital), Catalunha, Escócia, Estónia,
Região da Flandres, Itália, Portugal (Região do
Grande Porto) e Suécia, fizeram uma avaliação
comum da edição de 2009 e discutiram vários
pontos para a preparação da EWWR 2010.
Para além dos resultados em termos de participação e satisfação no que respeita à
primeira edição da EWWR, a discussão centrou-se principalmente nos seguintes pontos:
o envolvimento dos organizadores e dos proponentes de projecto, os meios de facilitar o
processo registo e a validação, possíveis melhorias das ferramentas de comunicação
existentes bem como desenvolvimento de novas ferramentas de comunicação para a
edição de 2010 da EWWR, i.e., vídeos promocionais e uma cobertura comum do evento
por parte da Comunicação Social Europeia.
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